
SVEIKATOS           DIENORAŠTIS 
                            2014-2015 

Parengė Kauno Žaliakalnio 
progimnazijos pradinių klasių 
mokytoja metodininkė Edita 

Ružinskienė kartu su 1b klasės 
mokiniais ir jų tėveliais 



TIKSLAS 
• Stiprinti mokinių 

sveikatą ir ugdyti 
sveikos gyvensenos 
gebėjimus įdomiomis, 
patraukliomis 
mokiniams formomis. 

• Skatinti mokinių 
kūrybiškumą 
intregruojant sveikatos 
ugdymą į mokyklos 
gyvenimą 
organizuojant ir 
vykdant įvairias 
sveikatinimo veiklas. 

• Suaktyvinti tėvų ir 
mokinių bendravimą. 



1b klasėje 
sveikatos 

ugdymas buvo 
veiksmingas, nes 

įsitraukėme į 
bendras 

sveikatinimo 
veiklas. 



2014 11 15  

„Šiandien buvo taip smagu Nors kova 
dėl prizinės vietos buvo sunki ir 
pareikalavo daug jėgų bei energijos, 
laimėta III vieta mus pakylėjo tarsi ant 
sparnų“ 



Diena po krepšinio varžybų  

„Mūsų tėveliai patys šauniausi Po 
puikaus žaidimo krepšinio čempionate 
jie įteikė dovaną – treniruotę 
baseine“ 



2015 05 21 

„Šiandien geriausi klasės dviratininkai 
atstovavo mokyklą Kauno miesto 
organizuotame renginyje. Mes 
parsivežėme taurę, nes laimėjome III 
vietą. Tikri sportininkai“ 

 



2015 05 27 

„Visi džiaugėsi mūsų laimėjimu dviračių 
varžybose, todėl mes su mokytoja ėmėme 
organizuoti tokias pat varžybas mokyklos 
kieme. Renginyje dalyvavo visos pradinės 
klasės. Tikras pasisekimas“ 

 



 

„Mokykloje turime naują sporto aikštyną. 
O ten mes dažnai žaidžiame, ypač 
pertraukų metu ir po pamokų. “ 

 



Svarbi sėkmingo 
sveikatos 

ugdymo(si) sąlyga – 
mokyklos ir šeimos 

bendravimas bei 
bendradarbiavimas. 



2014 09 28 

„Linksmai pradėjome mokslo metus Su 
tėveliais patyrėme daug nuotykių Dubravos  
rezervatinėje apyrubėje. Ne tik kartu 
įveikėme kliūtis, bet ir daug sužinojome apie 
paslaptingąją pelkę.“ 

 



2015 04 26 

„Mūsų aktyvių tėvelių dėka nuvykome į 
Naisių kaimą – mažąją Lietuvos kultūros 
sostinę. Šios išvykos tikslas buvo įgyti žinių 
apie pagonybę, tačiau mes esame vikrūs ir 
sportiški todėl lenktynės su vėju bėgant nuo 
kalnelio mums įsiminė labiausiai. “ 

 



Ugdant sveikatą, 
numatyta, kaip vaiko 
sveikos gyvensenos 
reikalavimus susieti 

su gyvenimo 
praktika ir 

individualia patirtimi 
bei su kasdieniniu 

gyvenimu. 



2014 10 20 

„Į klasę atvyko svečių Mes dalyvavome 
projekte „Super vaikai“, kurio tikslas priminti 
mokiniams sveikos mitybos principus, bei 
išmokyti higienos pagrindų.“ 

 



2015 01 23 

„Šiandien klasėje vyko linksmųjų 
sumuštinių paradas Gamybos metu 
pritaikėme žinias apie mitybos piramidę 
praktikoje – stengėmės, jog mūsų 
linksmieji sumuštiniai būtų ne tik gražūs ir 
skanūs, bet ir sveikuoliški.“ 



2015 04 14 

„Po ilgai trukusio šaltojo periodo buvome 
išsiilgę šaltibarščių. Mūsų mokytojai gimė 
idėja pasigaminti šį patiekalą klasėje. 
Aptarę mums žinomus receptus, 
pradėjome darbus. Tai buvo ne tik įdomi, 
bet ir praktiška pamoka, o rezultatas 
skanus“ 

 



„Džiaugiamės šiuos 
mokslo metus 

praleidę aktyviai, 
dalyvaujant 
daugybėje 

sveikatingumo 
renginių.“  

„Laukiame naujų 
išvykų ir sporto 

renginių kartu su 
tėveliais bei įdomių 

ir praktinių pamokų.“  


